Πρόλογος
«Παλαιά είνε η αλήθεια ότι η µετά προγόνων, ους γεραίρει η Ιστορία,
πνευματική αναστροφή και η µελέτη του βίου και των έργων αυτών διδάσκει
άµα και φρονηματίζει, παρηγορεί άµα και ενθουσιάζει και ζωογονεί. Δι’ ηµάς
µάλιστα, ων ο εθνικός βίος ώρισται ούτω περιπετειώδης, ων αι εφεξής ηµέραι
προµηνύονται ουχ ήττον πολύπλαγκτοι, η σπουδή και η γνώσις του ουχί πολύ
απέχοντος παρελθόντος θα χρησιµεύση ως ειλικρινής σύµβουλος και οδηγός
ασφαλής δια την περαιτέρω ρύθµισιν της εθνικής ηµών σταδιοδροµίας».
Αυτά τα ολίγα, µα πολύ µεγάλης σηµασίας λόγια διάβασα µπροστά από
πολλά χρόνια στον πρόλογο στον Β' τόµο από τα άπαντα του ιατρού Κουρτίδου
από το Σουφλί και µε έκαµαν να επιχειρήσω τη συλλογή των ιστορικών
σηµειωµάτων περί της πατρίδος µου Σιατίστης και να προβώ σήµερον στην
έκδοση αυτών µε την ελπίδα ότι οι πατριώτες µου και οι ασχολούµενοι µε το
παρελθόν θα θελήσουν να εντρυφήσουν σ' αυτά ως συµπληρώµατα στην Ιστορία του µακαρίτη συναδέλφου µου Ιωάννου Αποστόλου, που του αξίζει κάθε
έπαινος, γιατί πρώτος αυτός σκέφτηκε και επεχείρησε την έκδοση Ιστορίας της
πατρίδος µας Σιάτιστας, για την οποία ούτε επιγραφές ούτε ιστορικές διατριβές
ούτε άλλα µνηµεία σώζονται, αν και πολλά µπορούσαν να γραφούν για ταύτην
από τους προγόνους µας, καθόσον και υλικό αρκετό υπήρχεν και άνδρες λόγιοι
δεν έλειπαν, που µπορούσαν να ασχοληθούν µε επιτυχία σε ένα τέτοιο έργο,
επειδή και τη µόρφωση που χρειάζεται είχαν και τα µέσα να αναζητήσουν και
µελετήσουν τις αναγκαίες πηγές δεν στερούνταν, πλην δεν έχουν δυστυχώς επιχειρήσει τούτο και δεν µπορούµε να εξηγήσωµε την αποχή τους. Έχοµε όµως
την ελπίδα ότι στο µέλλον θα παρουσιασθή ο ιστορικός, που θα έχει τη δύναµη
και τη θέληση να δώσει στη µεταγενέστερη γενεά ένα τέλειο έργο
παρακινούµενος από τα ατελή σηµειώµατα του µ<ακαρίτη> Αποστόλου και
εµού κατά το σοφό λόγιο «δος αφορµήν σοφώ και σοφώτερος έσται».
Έγραφα στη Θεσσαλονίκη κατά Μάιον του 1945
Ο εκδότης (συγγραφέας)
Φ.Α. Ζυγούρης
Γεραίρω: τιμώ, δοξάζω
Ώρισται, (παρακείμ. του ρ. ορίζομαι): έχει προοριστεί
Εφεξής μέρες: οι μέρες που θα ακολουθήσουν, το μέλλον
Ουχ ήττον πολύπλαγκτοι: όχι λιγότερο περιπετειώδεις
Εντρυφώ: βρίσκω ευχαρίστηση ασχολούμενος με κάτι
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Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής

Φωτογραφία, επεξεργασμένη, της σελίδας 1 του χειρογράφου των Ιστορικών
σημειωμάτων περί Σιατίστης και λαογραφικών αυτής.

